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Introdução

Com foco em compliance, governança corporativa e todas as demais questões regulatórias do mercado saúde, o L. Baddauy 

Advocacia divulgou entre 22 de outubro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021 a coluna MedLaw Notes, em suas redes sociais.

Telemedicina, prontuário eletrônico, normativas do Conselho Federal de Medicina (CFM), Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e Agência Nacional de Vigilência Sanitária (ANVISA), propriedade intelectual e até proteção de dados são temas importantes 

que fazem parte dessa reunião de textos.

Esperamos que clientes, parceiros e colaboradores possam, por meio do material, trabalhar em ou dar continuidade a projetos de 

compliance, além de ficar atualizados com relação às novidades do setor.

As informações constantes deste ebook estão sujeitas a alteração. Para informações atualizadas e outros alertas legais sobre os 

temas, acompanhe nossas redes sociais e nosso website.
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Aspectos legais da telemedicina

A aplicação da tecnologia da informação nas diversas áreas da medicina vem ganhando espaço nos últimos 20 anos. 

Uma dessas aplicações é a telemedicina, que une a tecnologia aos serviços de assistência médica e de promoção da 

saúde.

No Brasil, a Lei nº 13.989/2020 autorizou o uso da telemedicina durante a pandemia do novo coronavírus, o que trouxe 

novidades como receitas médicas em suporte digital e atendimento por videoconferência. Ao mesmo tempo, foram 

mantidos padrões éticos usuais, princípios como o da relevância da relação médico-paciente e esclarecimentos sobre 

as limitações da ausência de realização de exames físicos.

O Conselho Federal de Medicina está desenvolvendo uma nova resolução para regulamentar a matéria. A privacidade 

de dados é um dos temas em estudo, já que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados referentes à 

saúde do paciente são considerados sensíveis.

Na semana iniciada com o Dia do Médico (18/10/2020), apresentamos uma nova coluna tratando de questões 

pertinentes ao direito médico e da saúde, com enfoque nas tendências inovadoras do setor. Prestamos, assim, nossa 

homenagem aos brilhantes profissionais que fazem da proteção à saúde seu propósito diário.
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Inovação disruptiva e prontuário eletrônico

A pandemia causada pela COVID-19 alterou as formas de atuação do setor médico, principalmente com os fenômenos 

de inovação disruptiva. O prontuário eletrônico do paciente (PEP), também conhecido como electronic health record, é 

um dos modelos cuja utilização foi acelerada.

O uso do PEP é autorizado pela Resolução CFM 1.821/2007 e pela Lei 13.787/2018, que asseguram a integridade e 

autenticidade dos documentos, além da privacidade do paciente. Ele pode ser gerado a partir de sistemas próprios ou 

de digitalizações de prontuários físicos.

Baseado nas práticas patient-centered, os prontuários contam com o histórico médico do paciente, diagnósticos, 

medicações, resultados de exames, dentre outros. Sua principal característica é possibilitar um registro em tempo 

real e personalizado, de forma organizada. A capacidade de integração com atendimentos por videoconferência e 

prescrição digital com QR code e assinatura eletrônica, tornam o PEP aliado da telemedicina.

A legislação estabelece que os prontuários em papel e digitalizados poderão ser eliminados após 20 anos do último 

registro, salvo em hipóteses previstas em regulamento.

Antes tímida, a atual ampla utilização do modelo vai ao encontro das novas práticas de telessaúde e de inovação 

aplicadas ao acesso à saúde.
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Saúde 5.0: Internet of Medical Things (IoMT)

Inteligência artificial, telemedicina e prontuários eletrônicos são alguns dos modelos que fazem parte da chamada 

Saúde 5.0, cuja aplicação cresceu consideravelmente nos últimos meses. Ao lado deles está o ecossistema da Internet 

of Medical Things (IoMT): a aplicação da internet das coisas na medicina.

Dispositivos wearable, utilizados junto ao corpo, são conectados a aplicativos e sistemas eletrônicos de TI que coletam, 

armazenam e analisam dados de saúde. Por meio deles, é possível que se monitore, por exemplo, o sono, a frequência 

cardíaca e a pressão dos pacientes em tempo real. Esses dados podem ser compartilhados com os médicos e 

profissionais de saúde, e ajudam tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças, especialmente as crônicas.

A integração com os demais modelos torna a IoMT aliada das novas práticas de cuidado, baseadas no monitoramento 

remoto dos pacientes (remote patient monitoring). A American Medical Association já possui, inclusive, cartilhas sobre a 

implementação de alguns destes pontos.

Para além do cenário de pandemia, estima-se que o uso de IoMT deve continuar crescendo com o desenvolvimento de 

tecnologias mais acessíveis e de maior alcance, o que vai ao encontro dos objetivos de ampliação do acesso à saúde e 

de redução de custos.
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A Covid-19 e os ensaios clínicos

Nos últimos meses desenvolveu-se uma série de pesquisas para o tratamento da Covid-19, utilizando do plasma de 

cavalos às células-tronco. O que algumas delas têm em comum é que se encontram na etapa de ensaios clínicos, 

quando são realizados testes em grupos reduzidos de pessoas saudáveis ou pacientes infectados, a depender da fase.

Segurança e eficácia devem ser comprovadas antes do registro e da produção de lotes para ampla disponibilização. 

Normativas específicas do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a exemplo das resoluções nº 251/1997 e nº 466/2012, 

e o próprio Código de Ética Médica do CFM, devem ser observados, além de diretrizes e fundamentos científicos e 

éticos. 

Essas normativas preveem, por exemplo, o respeito à autonomia e dignidade do participante, a ponderação de riscos e 

benefícios, a responsabilização e a assistência em caso de danos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

vinculada ao CNS, é a responsável por avaliar os aspectos éticos desses estudos.

A Resolução nº 9/2015 da ANVISA também é aplicável quando os ensaios envolverem medicamentos para fins de 

registro.

A importância dos estudos se reflete, assim, tanto nos resultados almejados quanto no próprio andamento das 

pesquisas.
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Propriedade intelectual na pandemia

Com a emergência de saúde pública instaurada pela pandemia, organizações públicas e privadas iniciaram 

desenvolvimento de pesquisas sobre vacinas, medicamentos, equipamentos, kits de testagem e demais tecnologias 

contra a COVID-19.

Tais pesquisas resultam em produtos que são protegidos por direitos de propriedade intelectual, e que só podem ser 

utilizados com autorização do titular. É por este motivo que governos e empresas ao redor do mundo têm assumido 

compromissos (pledges) para assegurar disponibilidade e acesso a tais produtos de forma temporária e livre de royalties.

Artigo publicado em outubro na Nature Biotechnology aponta que há uma maior adesão das organizações envolvidas 

com tecnologias e equipamentos, caso dos desenhos industriais de respiradores, por exemplo.

Os pledges também são vistos como alternativas às chamadas licenças compulsórias, quando uma patente é licenciada 

por tempo limitado e sem exclusividade para atender, dentre outros, os casos de emergência nacional. No Brasil há 

previsão neste sentido na Lei de Propriedade Industrial. O caso mais conhecido ocorreu em 2007 com medicamento 

usado no tratamento da AIDS.

Assim, os esforços buscam flexibilizar obrigações e restrições em razão do grande impacto da doença, especialmente 

nos países emergentes.
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A prática do Home Care

Um serviço que cresceu rapidamente nos últimos anos foi o de assistência em internação domiciliar, o home care. Nesta 

modalidade, o paciente é submetido à internação assistido por uma equipe multidisciplinar formada por, dentre outros 

profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, e coordenada por um médico.

O Conselho Federal de Medicina possui normas técnicas regulando a matéria, com previsão na Resolução nº 

1.668/2003. Dentre elas, destaca-se que a anuência expressa do paciente ou de seu representante legal é indispensável, 

devendo inclusive ser apensado ao prontuário médico documento de consentimento livre e esclarecido.

Por outro lado, a assistência domiciliar só é possível após avaliação médica baseada nas condições clínicas do paciente 

e nas condições familiares e do ambiente para o qual o paciente será transferido.

Aos hospitais e empresas que prestam tal serviço são estabelecidas condições mínimas para a assistência, o que 

envolve recursos de diagnóstico e tratamento, medicamentos e garantia de retaguarda.

Algo importante a ser compreendido é que o home care não se confunde com atendimentos ou consultas médicas 

domiciliares. A prática é uma alternativa que abrange os sistemas público e privado de saúde, sempre a depender do 

estado clínico do paciente.
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Prévia anuência da ANVISA em pedidos de patente

Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) apontam que até agora já constam mais de 100 

requerimentos de trâmite prioritário para pedidos de patente relacionados ao tratamento da COVID-19. Dentre eles, 

estão compreendidos os pedidos envolvendo produtos e processos farmacêuticos, os quais dependem de prévia 

anuência da ANVISA.

Em novembro foram publicados quatro manuais para orientação no procedimento de anuência prévia para pedidos 

de patentes de invenção. Por meio de sua Coordenação de Propriedade Intelectual, a ANVISA leva em consideração 

a saúde pública na análise, por isso avalia se o produto ou processo compreende risco à saúde e se o pedido é de 

interesse das políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica do SUS.

O primeiro manual contém quadro com objetos de invenção fora do escopo da anuência prévia, caso de insumos 

farmacêuticos não ativos, por exemplo. Já na avaliação do risco à saúde pública, analisa-se se os objetos têm relação 

com as listas de plantas e substâncias proscritas da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Atualmente, 3.012 pedidos de patente de invenção relacionados ou não à COVID-19 estão na ANVISA. Os manuais 

visam a facilitar o entendimento dos envolvidos no processo e a atender determinações legais.
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Autorização de uso emergencial de vacinas pela ANVISA

No dia 2 de dezembro de 2020, a ANVISA divulgou um guia com os requisitos mínimos para autorização temporária de 

uso emergencial de vacinas contra a Covid-19.

As empresas solicitantes deverão comprovar que a vacina está na fase 3 de ensaios clínicos, em andamento e condução 

no Brasil. A ANVISA analisará cada caso e tomará uma decisão por meio de sua Diretoria Colegiada, levando em conta 

aspectos como qualidade, boas práticas de fabricação e estratégias de monitoramento e controle.

Por se tratar de autorização temporária e sujeita a revogação, as vacinas serão restritas a um público-alvo definido e 

distribuídas no sistema público de saúde, já que não poderão ser comercializadas. Da mesma forma, o registro sanitário 

continua obrigatório. É só depois da análise completa de qualidade, segurança e eficácia que o uso pode ser estendido 

à toda a população.

Um ponto importante é que os profissionais de saúde deverão ser informados tanto da autorização quanto dos benefícios 

e riscos significativos na hipótese de administração da vacina. Os pacientes ou seus representantes também terão que 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com os dados da vacina.

O guia ficará em vigor durante a atual emergência de saúde pública.
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Auditoria médica e due diligence

Uma pesquisa divulgada no meio de 2020 revelou que entre os respondentes de 16 países, o setor de saúde é o que 

possuía um dos mais baixos resultados em due diligence com relação a fornecedores. O dado é preocupante porque a 

aquisição de recursos, como medicamentos e equipamentos, afeta a qualidade dos serviços prestados por hospitais, 

consultórios e clínicas.

Nesse cenário, a auditoria médica se mostra extremamente importante, por envolver o controle e a avaliação criteriosos 

desses recursos, procedimentos e serviços. De acordo com a Resolução 1.614/2001 do CFM, que regula a matéria, 

a auditoria é considerada ato médico. Assim, médicos, empresas e responsáveis técnicos devem estar devidamente 

registrados junto ao Conselho Regional da jurisdição onde ocorreu a auditoria. 

Ao médico auditor é assegurado o acesso a toda documentação necessária, mantido o sigilo profissional e resguardados 

os demais deveres do Código de Ética.

A análise de relatórios, registros, prontuários e condutas é fundamental para a melhoria das atividades e do atendimento, 

e é encorajada tanto no setor público quanto no privado.

Em tempos de pandemia, controle e organização rigorosos e conhecimento dos processos se tornam ainda mais 

necessários à prática médica. 
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Publicidade na prática médica

A publicidade e a propaganda são temas que sempre geram dúvidas em muitos setores, e na prática médica não seria 

diferente. Da referência a casos clínicos aos medicamentos, as normativas estão invariavelmente relacionadas à ética 

e ao sigilo profissional.

O Código de Ética Médica do CFM, por exemplo, veda a referência aos casos identificáveis e a exibição de pacientes ou 

de suas imagens, ainda que autorizada, em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos. A Resolução 

nº 1.974/2011 e o Manual de Publicidade Médica dispõem ainda que deve ser evitada a autopromoção, o que não 

impede o profissional de prestar informações e dar entrevistas, já que possuem fins educativos.

Uma outra resolução, a RDC nº 96/2008 da ANVISA, é aplicável quando o assunto são os medicamentos. Dentre 

outras limitações, não pode o apoio ou patrocínio ao profissional em eventos científicos ser condicionado à prescrição, 

propaganda ou publicidade. O próprio Código de Ética também veda a obtenção de vantagem pela prescrição de 

medicamentos.

Nas redes sociais a vedação atinge autorretratos, imagens ou áudios voltados ao sensacionalismo, autopromoção ou 

concorrência desleal.

Não por outro motivo, o conhecimento dos limites legais e éticos é fundamental para a relação médico-paciente.
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Aplicação do ESG em healthcare

Junto com os conceitos de patient-centered governance e governança clínica, o ESG encontra no setor da saúde 

um importante campo de aplicação da tríade environmental, social and governance, ao envolver médicos, pacientes, 

colaboradores e fornecedores.

Clínicas, hospitais e consultórios são fortemente dependentes dessas 3 áreas para um bom funcionamento. No campo 

ambiental, por exemplo, produtos e materiais sustentáveis e cuidado com a destinação do lixo hospitalar e dos resíduos 

farmacêuticos são práticas fundamentais que impedem a contaminação do solo e da água.

As práticas de governança, por sua vez, dentre as quais citam-se diversidade e inclusão, são responsáveis por uma 

cultura organizacional que inclua todos os profissionais. Ações e investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

também são caminhos inovadores cada vez mais trilhados por empresas.

Além disso, no aspecto social, devem ser evitados problemas com publicidade e propaganda (MedLaw #10) e outros 

que impactem negativamente a relação do médico com o paciente a sociedade.

A adoção de mecanismos de compliance fundados no conceito ESG já é uma realidade em healthcare que deve ser 

bem estruturada e implementada. Por isso a governança se desenvolve ao longo do tempo, e não como tarefa com data 

de conclusão.
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Governança corporativa nas operadoras de assistência à saúde

O setor de saúde complementar tem passado por um aumento no número de usuários de planos de assistência médica, 

segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). E para corresponder a essa evolução, espera-se 

que as operadoras estejam de acordo com as práticas e normas em governança corporativa.

Editada em 2019, a Resolução Normativa nº 443 da ANS dispõe sobre os pilares dessas práticas, como controles 

internos e gestão de riscos, levando em conta a relação entre proprietários, administradores e órgãos de fiscalização e 

controle.

Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa são princípios a serem incorporados às 

práticas e estruturas de governança, as quais constam de estatutos ou contratos sociais e regimentos, por exemplo.

Esses processos são apurados por auditor independente por meio do Relatório de Procedimentos Previamente 

Acordados (PPA), de envio anual e que pode ser obrigatório ou facultativo a depender do tamanho da operadora. A 

ANS adota a sistemática do ‘complain or explain’ ao invés de práticas mandatórias, o que possibilita o alinhamento a 

diferentes perfis gerenciais, com gradualismo e previsibilidade.

Com práticas sólidas de gestão, os benefícios são inúmeros tanto para as operadoras quanto para os usuários.
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Critérios de funcionamento das clínicas populares

Há 3 anos o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução nº 2.170/2017, que estabeleceu algumas normas 

para as chamadas clínicas populares, um modelo que não é novo, mas que vem se expandindo com rapidez.

Essas empresas médicas são uma alternativa que amplia o acesso à saúde da população em atendimento ambulatorial, 

por meio de consultas, exames e até procedimentos médico-cirúrgicos de curta permanência institucional.

De acordo com o CFM, a clínica deve estar registrada junto ao Conselho Regional de sua jurisdição, indicando, no ato da 

inscrição, seu Diretor Técnico Médico. O Corpo Clínico também deverá estar inscrito no quadro do Conselho Regional. 

Em geral, os médicos atuantes são prestadores de serviços.

Além disso, precisam ser observados os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, 

definidos em resolução da ANVISA.

Estas e outras medidas de compliance são de extrema importância para o funcionamento da clínica: caso das regras 

para prontuários eletrônicos (MedLaw #2), muito utilizados neste modelo de prestação de serviços médicos. A 

tecnologia e as healthtechs são vistas cada vez mais como aliadas.

Uma clínica bem estruturada e sustentável depende tanto de seus colaboradores quanto da adequação às normativas 

que regulam o modelo.
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Due diligence e compliance em contratações

Em 2020 o Brasil ultrapassou a marca de mais de 500 mil médicos, de acordo com estudo organizado pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM). O número de profissionais dobrou nos últimos 20 anos.

É por isso que o tema da due diligence nas contratações que envolvem tanto o corpo clínico e os profissionais de saúde 

quanto os demais prestadores de serviços deve fazer parte dos programas permanentes de governança corporativa e 

de compliance de clínicas e hospitais, além de credenciamentos junto às operadoras de plano de assistência à saúde.

Uma pesquisa aprofundada, e que leve em consideração pontos importantes como integridade, relacionamento 

com agentes públicos, conflitos de interesse e antecedentes éticos, faz com que a empresa interaja com os demais 

envolvidos de forma mais transparente. Esse cuidado também gera impactos positivos na visibilidade e na análise de 

risco reputacional. 

A adoção de políticas internas de relacionamento, códigos de conduta e canais de comunicação que facilitem uma 

auditoria constante em compliance também é recomendada.

A mesma confiança que existe na relação entre os pacientes e profissionais deve fazer parte do dia a dia das empresas 

com relação ao seu quadro de colaboradores e terceiros a ela relacionados.
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Boas práticas para serviços de saúde

Boas práticas é um tema que deve ser bem observado no programa de compliance dos serviços de saúde. De acordo 

com a ANVISA, estão entre os serviços de saúde os estabelecimentos que têm por fim a promoção da saúde do 

indivíduo, como é o caso dos hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios.

A estes estabelecimentos aplica-se a RDC nº 63/2011, também da ANVISA, que conta com disposições acerca da 

gestão e controle de processos, com fundamento em qualidade e humanização da atenção e gestão. A prestação de 

serviços que atendam a padrões de qualidade depende de Boas Práticas de Funcionamento (BFP) e de uma política de 

qualidade.

Além disso, os estabelecimentos devem estar inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

possuir uma licença atualizada de funcionamento, contar com um responsável técnico (RT) e editar um regimento 

interno ou documento equivalente que descreva suas atividades e competências. Vale lembrar que a responsabilidade 

por implementar e garantir a qualidade dos processos é tanto da direção quanto do RT.

Gestão de Pessoal, Gerenciamento de Tecnologias e previsão de infração sanitária em caso de descumprimento são 

outros pontos importantes da RDC, que preza pela qualidade dos serviços e segurança do paciente.

#15



17

Atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) analisou e enviou para ajustes finais no dia 10 de fevereiro de 2021 

uma proposta de resolução normativa que atualizará o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Este rol contempla 

os procedimentos indispensáveis e fixa a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. A 

atualização vigente foi instituída pela Resolução Normativa nº 428/2017.

De acordo com a ANS, 60 novas tecnologias em saúde devem ser incorporadas, contemplando medicamentos e 

procedimentos. No caso deste, incluem-se exames, terapias e cirurgias. O processo de atualização do rol é regulado 

pela Resolução Normativa nº 439/2018, sendo iniciado por ato da Diretoria Colegiada da ANS. 

Vale lembrar também que se trata de cobertura mínima obrigatória, podendo os planos de assistência à saúde oferecer 

uma cobertura maior, além de vigorar para os planos contratados a partir de 1º de fevereiro de 1999 e para os contratados 

anteriormente que tenham se adaptado à Lei nº 9.656/1998.

As propostas devem agora passar por consolidação, e a minuta final, por aprovação na reunião dos diretores da Agência.
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